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Rozeznanie cenowe
z dn. 28.01.2019 r.
I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe:
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice
NIP: 190052018
II. Określenie przedmiotu: przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św.
Anny z założeń PROW 2014-2020 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Oferent przedstawi cenę zawierającą wykonanie poniżej specyfikacji:
I. Zakres tematyczny szkolenia:
1. Założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność:
• zmiany w legislacji krajowej i unijnej, w tym wytyczne KE i MRiRW, interpretacje krajowe,
• przedstawienie i objaśnienie zmian zapisów w podpisanej umowie ramowej z dnia 29.04.2016 r. pomiędzy
Samorządem Województwa Opolskiego a Stowarzyszeniem Kraina św. Anny.
2. Znajomość wdrażania LSR i Regulaminu Rady Programowej:
• zmiany zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Kraina św. Anny
na lata 2014-2020, w tym cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia i wskaźniki,
• prawa i obowiązki członka Rady w świetle zapisów Regulaminu Rady i innych dokumentów,
• zmiany w zasadach wyboru operacji do dofinansowania, zasady wyboru operacji/projektów – zgodność operacji
z LSR, zgodność z PROW, zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru, informacje nt. kwot wsparcia ujętych
w LSR i wynikających z Rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015 r. (dz. U. poz. 1570 z 2015
z późn. zm.)
II. Przedmiot Zamówienia:
• Przeprowadzenie szkolenia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego do 14 osób.
• Czas trwania szkolenia do 8 godzin szkoleniowych.
• Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną wraz z materiałami szkoleniowymi dla uczestników
szkolenia.
• Wykonawca po zakończeniu szkolenia przeprowadzi test sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy.
III. Wymagania dotyczące wykonawcy zamówienia:
Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
•
osoba dysponująca minimalnie 2 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń, w w/w zakresie oraz z zakresu
przepisów ustawy o RLKS – dokumentując to co najmniej trzema zaświadczeniami (lub innym dokumentem)
o przeprowadzeniu takiego szkolenia,
•
osoba dysponująca wiedzą, umiejętnościami oraz zapleczem techniczno-organizacyjnym pozwalającym na
zrealizowanie zamówienia.
Cena nie będzie zawierała wydruku certyfikatów dla uczestników oraz materiałów szkoleniowych. Wydruk
materiałów pozostaje po stornie Zamawiającego po otrzymaniu materiału od Wykonawcy.
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III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania:
Oferent przedstawi Stowarzyszeniu propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami,
mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 04.02.2019 r., do godziny 08:00 na adres e-mail:
nabory@annaland.pl.
IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami
Nikolina Lerch-Bieganowska Telefon: 77 44 67 131/130 e-mail: nabory@annaland.pl
V. Termin wykonania przedmiotu rozeznania:
Przewidywany termin realizacji szkolenia kwiecień-maj 2019 r.
VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:
A. Oferent udokumentuje znajomość tematyki określonej w niniejszym rozeznaniu oraz przedstawi dokumenty
poświadczające doświadczenie w realizacji szkoleń ww. zakresie na zlecenie lokalnych grup działania,
Urzędów Marszałkowskich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz innych szkoleń i warsztatów w zakresie tematów związanych z Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykonanych na zlecenie organizacji pozarządowych oraz instytucji
wdrażających przedmiotowy program.
B. Jasność i przejrzystość oferty.
C. Przygotowanie oferty zgodnie z w/w zamówieniem.
D. Cena brutto (najniższa).
VII. Klauzule rozeznania cenowego:
A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.
B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany terminu, zakresu przedmiotu na etapie składnia ofert lub
rezygnacji z rozeznania bez podania przyczyny.
C. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie
rozpoznanie rynku.
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